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của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri sau 
kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa X

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN LỘC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lộc Ninh, ngày 0 ^  tháng 5  năm 2018

Kính gửi:
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

Thực hiện Công văn số 09/HĐND ngày 27/02/2018 của Thường trực Hội đồng 
nhân dân huyện về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ 
họp thứ tư HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. Căn cứ vào các quy định hiện 
hành, ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND 
huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm.tra, rà soát và trả lời đối YỚi các vấn đề 
mà cử tri đã có ý kiến, kiến nghị; cụ thể như sau:

I. Xã Lộc An
1. Cử tri Phạm Hữu Tâm - ấp 6, xã Lộc An: Hiện nay tại cống đường của tổ 2, 

ấp 3, xã Lộc An do mưa lũ đổ tò lô cao su xuống cống đã bị trôi, hư hỏng hoàn toàn, 
đường giao thông bị tắc người dân trong khu dân cư không đi lại được. Đe nghị 
UBND huyện quan tâm giải quyết để người dân có đường giao thông đi lại.

Trả lời: Cống tổ 2 ấp 3, xã Lộc An đã được các ngành chức năng kiểm tra và 
lập hồ sơ Báo cáo Kinh tế kỹ thuật tổng dự toán công trình hoàn thành xong trong năm 
2017. Tuy nhiên, nguồn vốn để đầu tư xây dựng năm 2017 còn hạn chế nên chưa thể 
triển khai thi công được. ƯBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ cân đối bố trí 
nguồn kinh phí để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

2. Cử tri Điểu PLÔ - ấp 1, xã Lộc An: Tổ 1, ấp 1 và tổ 1, ấp 2 xã Lộc An đang sử 
dụng chung 01 Bình điện 129. Hiện nay nhu cầu sử dụng điện của người dân trong khu 
vực ngày càng nhiều nên bình điện này không đáp ứng được nên nguồn điện rất yếu, 
khó khăn cho người dân trong sinh hoạt, sản xuất. Đề nghị Điện lực Lộc Ninh quan 
tâm nâng câp bình điện tại các khu vực này để đảm bẳo điện cho người dân đủ điện để 
sinh hoạt.

, _  Trả lời: Vào ngày 21/03/2018, Điện lực Lộc Ninh đã tiến hành đến khu vực tồ
1, ấp 1 và tổ 1 ấp 2 xã Lọc An kiểm tra cụ the nhữ sãu: khu vực tổ 1, ẩp I  vẫ tổ 1 ẩp 2 
xã Lộc An đã có lưới điện hạ áp quốc gia, sử dụng nguồn điện từ TBA Lộc An 129, 
khoảng cách tò trạm đến trụ cuối lưới hạ áp là 800m. Qua kiểm tra thực tế thì điện áp 
tại trạm là 223V, điện áp tại trụ cuổi lưới hạ áp là 186V, Điện lực Lộc Ninh sẽ thực 
hiện điều chỉnh tăng điện áp đầu nguồn để cải thiện điện áp, đồng thời sẽ lập kế hoạch 
đâu tư xây dựng, cải tạo lưới điện đưa vào đầu tư trong năm 2019.



II. Xã Lộc Hòa
1. Cử tri Phan Thị Ngọc Tâm - ấp 8C, xã Lộc Hòa: Năm 2012, các hộ dân thuộc 

ấp 8C mắc điện nhờ từ Bàu Sen ấp 8B sang ấp 8C để sử dụng, trụ điện bằng nọc tiêu, 
đường điện không đảm bảo. Đề nghị Điện lực Lộc Ninh xem xét, giải quyêt cho dân 
có đường điện an toàn để sử dụng phục vụ sinh hoạt cho gia đìnhv

Trả lời: Khu vực ấp 8C (Sooc Ruộng khoảng 20 hộ), xã Lộc Hòa nằm trong Dự 
án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Bình Phước sử dụng nguồn vốn ngân 
sách Trung ương, giai đoạn 2013-2020. Dự án đã được UBND tỉnh Bình Phước phê 
duyệt tại Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 hiện chờ vốn của dự án để 
thi công, khu vực này xa lưới điện nên thi công phải có nguôn kinh phí lớn, do ngân 
sách huyện hàng năm có hạn nên không thể đầu tư xây dựng cùng một lúc cho các khu 
vực chưa có điện trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, UBND huyện ghi nhận ý kiên đê nghị 
cử tri và sẽ xem xét đề nghị ngành điện kết họp ƯBND huyện bố trí kinh phí đâu tư 
trong thời gian sớm nhất. Trước mắt, UBND huyện sẽ đề nghị Điện lực Lộc Ninh 
hướng dẫn nhân dân trong khu vực nâng cấp sửa chữa lại hệ thông điện đang có săn đê 
sử dụng tạm thời trong khi chờ vốn để đầu tư mới.

2. Cử tri Lê Chí Hùng - ấp 8, xã Lộc Hòa: Năm 1998, Chi nhánh Điện lực Lộc 
Ninh kéo điện cho bà con ấp 8, mỗi hộ đóng 1.000.000 đồng cho Điện lực Lộc Ninh. 
Theo văn bản trả lời ý kiến cử tri của UBND huyện tại đợt tiếp xúc cử tri trước là 
người dân lên Kho bạc làm việc để lấy lại số tiền trên. Kết quả trả lời như vậy người 
dân không đồng ý và cho rằng người dân đóng tiền cho Điện lực Lộc Ninh chứ không 
đóng cho Kho bạc, đề nghị Điện lực Lộc Ninh trả lời rõ có trả lại số tiền trên cho 
người dân hay không?

Trả lời: Căn cứ Công văn số 16/UB-KKT ngày 09/01/1999 của UBND tỉnh 
Bình Phước về việc chấp thuận phương án thực hiện và mức thu nhân dân đóng góp 
đầu tư lưới điện hạ thế theo Công văn số 46/TT ngày 12/12/1998 của UBND huyện 
Lộc Ninh. Trong đó quy định cụ thể như sau: Ngoài phần lắp đặt đường dây từ trụ hạ 
thế đến từng hộ phải đảm nhận, tổ chức thu bình quân mỗi hộ sử dụng điện kế là
l.OOO.OOOđ (một triệu đồng). Sau khi các hộ dấn đóng l.OOO.OOOđ (một triệu đồng) vào 
ngân sách Nhà nước tại Kho bạc huyện Lộc Ninh. Điện lực Lộc Ninh tiến hành lắp đặt 
đường dây tò trụ hạ thế đến từng hộ gia đình. Vì vậy, theo quy định, người dân ở ấp 8, 
xã Lộc Hòa không được trả lại số tiền l.OOO.OOOđ (một triệu đồng) đã đóng ban đầu.

3. Cử tri Trần Văn Tần - ấp 8, xã Lộc Hòa: Tôi có làm đơn trình ƯBND xã hỗ 
trợ cho gia đình tôi để kè đường mương giữa gia đình tôi với gia đình ông Trần Quang 
Hợp, gia đình ông Hợp thì được đền bù, còn gia đình tôi thì không được đền bù, đề 
nghị các cấp xem xét.

Trả lời: Sau khi nhận được đom kiến nghị của ông Trần Văn Tần về việc nước 
từ trên lô cao su đổ về làm sạt lở gây thiệt hại cho gia đình ông. Ngày 12/01/2018, 
UBND xã Lộc Hòa thành lập đoàn xác minh theo đơn kiến nghị của ông; ngày 
17/01/2018, UBND xã lập Tờ trình số 09/TTr-UBND gửi UBND huyện, Công ty Cao 
Su Lộc Ninh để được xem xét, giải quyết.

Đôi với trường hợp hộ ông Trần Quang Họp, sau khi UBND xã nhận được đơn 
xin hỗ trợ của ông Họp; ngàỵ 09/01/2015, ƯBND xã đã lập tờ trình gửi UBND huyện, 
Công ty Cao Su Lộc Ninh để được xem xét, giải quyết hỗ ừợ thiệt hại cho gia đình ông

2



Hợp bị sụp đổ bờ kè do mưa lớn gây ra. Ngày 04/02/2015, các cơ quan xuống kiểm tra 
thực tế mức độ thiệt hại và gia đình ông Hợp được hỗ trợ 6.000.000 đông đê di dời đên 
nơi khác vì khu vực ông đang ở rất nguy hiểm. Như vậy ông Hợp đã có đơn kiên nghị 
trong năm 2015 nên được hỗ trợ từ năm 2015; còn ông Trần Văn Tân mới có đơn kiên 
nghị vào cuối năm 2017, đầu năm 2018 UBND xã Lộc Hòa đã báo cáo ƯBND huyện 
về sự việc của ông và đang trong thời gian chờ xem xét giải quyêt.

4. Cử tri Đỗ Đắc Ngà - ấp 8, xã Lộc Hòa: Tại đập nước suối Nuy, gia đình tôi đã 
bị ngập thiệt hại hoa màu, tôi đã làm đơn kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa 
được giải quyết, đề nghị các cấp xem xét để đền bù thiệt hại cho gia đình tôi.

Trả lời: Căn cứ đơn đề nghị của các hộ dân, ngày 04/7/2017 UBND xã Lộc 
Hòa có Tờ trình số 55/TTr-ƯBND về việc đề nghị có phương án khắc phục đối với 
diện tích bị ngập nước hồ Suối Nuy đối với 04 hộ dân ở khu vực gần lòng hồ trong đó 
có hộ ông Đỗ Khắc Ngà bị ảnh hưởng. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã chỉ đạo cơ 
quan chuyên môn tiến hành khảo sát. Ngày 16/8/2017 Phòng Nông nghiệp & PTNT đã 
có kiến nghị sở Nông nghiệp & PTNT xem xét giải quyết tại Báo cáo số 45/BC-PNN 
về việc kiểm tra cây trồng bị ngập úng của một số hộ dân sinh sống tại khu vực hô 
Suối Nuy, xã Lộc Hòa nhưng đến nay Sở Nông nghiệp & PTNT chưa có ý kiên phản 
hồi. ƯBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri và tiếp tục có văn bản kiến nghị Sở Nông 
nghiệp & PTNT sớm khảo sát và có phương án giải quyết khắc phục thiệt hại đôi với 
diện tích cây trồng bị ngập úng của một số hộ dân tại khu vực hồ Suối Nuy, xã Lộc 
Hòa trong đó có hộ ông Đỗ Khắc Ngà.

IXL Xã Lộc Thịnh
1. Cử tri Đặng Văn Tín - ấp Đồng Tăm, xã Lộc Thịnh:
1.1. Học sinh khối 3 Trường TH&THCS Lộc Thịnh từ đầu năm học đến giờ chỉ 

học được từ 01 - 02 buổi Tiếng Anh, trường không dạy nữa nói là không có giáo viên, 
nhưng ngoài giờ vẫn có giáo viên dạy thêm Tiếng Anh. Đe nghị xem xét.

Trả lời: Tại Trường TH&THCS Lộc Thịnh, hiện nay có 02 giáo viên thuộc biên 
chế nhà trường dạy môn ngoại ngữ. Tuy nhiên, đối với các điểm trường lẻ học sinh lớp 
3 chỉ học 01 buổi/ngày, nên chương trình học không có môn Tiếng Anh. Đối với điểm 
trường chính học sinh lớp 3 học 02 buổi/ngày nên môn tiếng Anh được học trong 
chương trình chính khóa và được duy trì từ đầu năm học đến thời điểm hiện tại, thời 
gian học là 2 tiết/tuần đảm bảo theo văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo; 
nên không có xảy ra sự việc như theo phản ánh của cử tri.

1.2. Đề nghị Trường TH&THCS Lộc Thịnh cần có nơi bán trú cho các em học 
sinh để thuận tiện cho các em và cha mẹ học sinh trong việc đưa đón con em đi học.

Trả lời: Do hiện nãy nhà trữờng chưa có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất đễ 
tổ chức bán trú cho học sinh như: bếp ăn và phòng nghỉ cho học sinh, nên chưa thể tổ 
chức lớp bán trú được. Khi nào cơ sở vật chất của nhà trường đảm bảo về các công 
trình phục vụ dạy học các lớp bán trú thì nhà trường sẽ xin chủ trương mở lớp bán trú.

2. Cử tri Lý Kim Giàu - ấp Hưng Thịnh, xã Lộc Thịnh:
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2.1. Hiện nay khi nhân viên Điện lực đi thu tiền điện hàng tháng không có 
người dân ở nhà thì lại cắt điện. Đề nghị Điện lực thông báo qua điện thoại trước ngày 
đi thu tiền để thuận lợi cho người .dân.

Trả lời: Vào ngày 24/03/2018, Điện lực Lộc Ninh đã cử nhân viên đến làm 
việc với khách hang'Lý Kim Giàu. Hiện nay, Điện lực Lộc Ninh có chủ trương ký hợp 
đồng với các đại lý dịch vụ thu tiền điện là người địa phương nhằm thuận lợi trong 
việc thu tiền điện. Cụ thể là đại lý Nguyễn Văn Dũng, sô điện thoại 0917340440. 
Trường hợp khách hàng không có điều kiện để thanh toán trực tiếp cho nhân viên đại 
lý thu tiền điện tại nhà thì vui lòng liên hệ với Phòng giao dịch khách hàng Điện lực 
Lộc Ninh để được hướng dẫn thanh toán qua các dịch vụ khác như: thanh toán tại các 
Phòng giao dịch khách hàng của Điện lực trong tỉnh, qua thẻ tín dụng ngân hàng, thẻ 
ATM, Phòng giao dịch Viettel, qua các ngân hàng trên địa bàn: Ngân hàng Agribank, 
Sacombanh, An Bình và Á Châu.

2.2. Hộ ông Nguyễn Văn Toại - ấp Hưng Thịnh có một trụ điện riêng, hiện nay 
Điện lực Lộc Ninh đã tự ý mắc dây chưa có sự đồng ý của gia đình. Đê nghị các cơ 
quan chức năng xem xét giải quyết.

Trả lời: Vào ngày 24/03/2018, Điện lực Lộc Ninh đã cử nhân viên đến làm 
việc với khách hàng Nguyễn Văn Toại, ngụ tại ấp Hưng Thịnh, xã Lộc Thịnh. Qua xác 
minh tại hiện trường, trụ điện nêu trên là tài sản của ông Nguyễn Văn Toại. Điện lực 
Lộc Ninh sẽ triển khai trồng trụ khác và tách riêng dây ra khỏi trụ điện của ông 
Nguyễn Văn Toại trong thời gian sớm nhất.

3. Cử trì Nguyễn Văn Sơn - cử írỉ ẩp Hưng Thủy, xã Lộc Thịnh: Đề nghị Nhà 
nước xem xét lại thời gian tham gia kháng chiến để được cấp huy, huân chương, 
hưởng chế độ quy định; tránh thiệt thòi cho người tham gia kháng chiến khi chưa đủ 
năm (Ví dụ: Như bản thân đi bộ đội từ tháng 02/1972 đến đầu năm 1976 ra quăn, trực 
tiếp cầm súng tham gia giải phóng Miền Nam, thời gian tham gia ngan).

Trả lờì: Căn cứ Nghị quyết số 47-NQ/HĐNN7 ngày 29/9/1981 của Hội đồng 
Nhà nước (nay là Chủ tịch nước) Ban hành điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích 
kháng chiến chống Mỹ; Thông tư số 39/HĐBT ngày 21/4/1982 của Hội đồng Bộ 
trưởng (nay là Chính phủ) về việc, hướng dẫn thi hành Điều lệ kháng chiến; Hướng dẫn 
số 109/VHC ngày 17/5/1982 của Viện Huân chương (nay là Ban Thi đua - Khen 
thưởng Trung ương) thì ông Nguyễn Văn Sơn không đủ tiêu chuẩn để kê khai hồ sơ đề 
nghị tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến, (tính đến 30/4/1975, là 03 năm 02 
tháng). Để tránh thiệt thòi cho các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống 
Pháp và chông Mỹ chưa đủ tiêu chuẩn tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhì 
và tiêu chuẩn Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ đã ban hành Quyết 
định số 98/2006/QĐ-TTg ngẫy 05/5/2006 để tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương cho các đổi tượng có thành tích tham gia kháng 
chiến chống Pháp và chóng Mỹ mà tiêu chuẩn chưa đủ điều kiện để tặng thưởng Huy 
chương kháng chiến hạng Nhì và tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ. Đồng thời, UBND tỉnh đã có văn bản số 2440/UBND-NC ngày 25/7/2017 về việc 
giải quyết dứt điểm hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến con tồn đọng; hồ sơ xét 
phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và
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Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, quy định sau ngày 
31/10/2017, chấm dứt việc nhận hồ sơ giải quyết khen thưởng kháng chiến trên địa bàn 
tỉnh. Ngày 02/8/2017, UBND 'huyện đã ban hanh Công văn số 734/UBND-NC yêu cầu 
giải quyết dứt điểm hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiên còn tôn đọng và châm 
.dứt nhận hồ sơ khen thưởng kháng chiến sau ngày 31/10/2017.

4. Cử tri Nguyễn Duy Cường - ấp Hưng Thuỷ, xã Lộc Thịnh: Huân chương 
Chiến sĩ vẻ vang, Huân chương Kháng chiến hạng nhất, hạng nhì... muôn đôi thì phải 
làm thủ tục gì và gặp cơ quan nào để liên hệ.

Trả lời: Thực hiện Thông báo số 1901/TB-BTĐKT Ngày 22/9/2016 của Ban thi 
đua, khen thưởng Trung ương về việc triển khai thí điểm Hệ thông “Hô sơ khen 
thưởng điện tử ngành thi đua, khen thưởng” và cấp đổi, câp lại băng, đê triên khai hệ 
thống khen thưởng điện tử, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đã tạm dừng câp 
đổi, cấp lại Bằng khen thưởng cấp Nhà nước trên phạm vi toàn quôc. Trên cơ sở đó 
ngày 16/11/2016 Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh Bình Phước đã ban hành Công văn số 
520/BTĐKT-NV1 về việc tạm dừng việc cấp đổi, cấp lại Bằng khen thưởng cấp Nhà 
nước trên địa bàn tỉnh, đề nghị UBND các huyện, thị xã tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ 
cấp đổi, cấp lại Bằng khen thưởng cấp Nhà nước trên địa bàn quản lý. Ngày 
25/01/2018 ƯBND tỉnh ban hành Công văn số 218/UBND-NC về việc tạm dừng việc 
cấp đổi, cấp lại Bằng khen thưởng cấp Nhà nước trên địa bàn tỉnh. ƯBND huyện Lộc 
Ninh ban hành Công văn số 218/UBND-NC ngày 07/02/2017 và Công văn số 
78/UBND-NC ngày 07/02/2017 về việc tạm dừng việc cấp đổi, cấp lại Bằng khen 
thưởng cấp Nhà nước trên địa bàn huyện. Đồng thời, triển khai tới các xã, thị trấn trên 
địa bàn huyện được biết để thực hiện trong khi chờ văn bản mới hướng dẫn của các 
cấp. Đối với Huân chương Chiến sĩ vẻ vang đề nghị cử tri liên hệ với Ban Chỉ huy 
Quân sự huyện để được hướng dẫn thủ tục cụ thể.

5. Cử tri Lê Viết Thắng-ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh: Gia đình tôi có đất ở khu di 
tích Tà Thiết, năm 2008 tỉnh có quyết định thu hồi gia đình tôi đã chấp hành. Đen 
tháng 9/2008, gia đình tôi được hỗ trợ ra khỏi khu quy hoạch, sau đó do không có đất 
nên được cấp đất tái định cư gồm đất ruộng và rẫy, gia đình tôi đã canh tác trên phần 
đất này. Đen năm 2012, UBND xã Lộc Thành cản trở không cho gia đình tôi canh tác, 
Đến khi kê khai đất trong vùng quy hoạch, UBND xã Lộc Thành không thông báo cho 
gia đình tôi biết; lại lấy lý do là gia đình tôi không canh tác phần đất này trong thời 
gian dài. Đe nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Trả lời: Ngày 21/4/2008, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1093/UBND-SX 
về việc thu hồi toàn bộ diện tích đất của Khu di tích lịch sử Tà Thiết bị người dân lấn 
chiếm trái phép. Ngày 23/6/2008, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1784/ƯBND-SX

- -về việc -thu-hồi diện tích đất bị hộ ông-Lê Viết Thắng và-Nguyễn Công Sự lấn chiếm- 
tại Khu di tích lịch sử Tà Thiết. Trong đó, UBND tỉnh đã thống nhất ông Lê Viết 
Thắng và ông Nguyễn Công Sự được hỗ trợ nhà cửa và cây trồng mà hộ ông Thắng và 
ông Sự đã xây dựng từ năm 2004 trở về trước; được bố trí đất tái định cư cho hai hộ 
dân này khi có xác nhận của chính quyền địa phương là gặp khó khăn về đất ở.

Theo Quyết định số 2767/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của ƯBND tỉnh Bình 
Phước vê việc phê duỵệt Phương án và dự toán chi phí bồi thường giải phóng mặt 
bằng cho các hộ dân lấn chiếm đất tại Khu di tích lịch sử Tà Thiết, số tiền phê duyẹt
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cho hộ ông Lê Viết Thắng là 10.752.790 đồng trong đó bao gồm các giá trị bồi thường 
nhà, vật kiến trúc và cây trồng. Ông Thắng đã nhận đầy đủ số tiên bôi thường trên.

Đối với việc bố trí đất tái định cư: Ngày 27/12/2011, UBND huyện Lộc Ninh đã 
ban hành Công văn số 777/UBND-KT về việc giao, đất tái định cư cho hộ ông Trần 
Công Sự và ông Lê Viết ThắngTTrong đó, UBND huyện giao UBND xã Lộc-Thịnh 
căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất và quỹ đất hiện có của địa phương thông nhât với 
các họ dân về vị tri tái địĩửi cư. Thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã 
Lộc Thịnh đã mời hai hộ dân lên thong nhất vị trí giao đất tái định cư và tiến hành cắm 
mốc phân lô. ông Lê Viết Thắng đã nhận đất tái định cư tại khu trung tâm hành chính 
xã Lộc Thịnh.

Vì vậy, theo phản ánh của ông là được cấp đất gồm đất ruộng và đất rẫy là 
không đúng vì theo Thông báo số 153/TB-SVHTTDL ngày 12/6/2008 của Sở Văn hóa 
thể thao va du lịch tỉnh Bình Phước họp bàn về phương án thu hồi diện tích đất lâm 
nghiệp của hộ ông Lê Viết Thắng và ông Trần Công Sự tại khu di tích Tà Thiêt và chủ 
trương của ƯBND tỉnh tại Công văn số 1093/ƯBND-SX ngày 21/4/2008 và Công văn 
số 1784/UBND-SX ngày 28/6/2008 của ƯBND tỉnh chỉ thống nhất hỗ trợ bồi thường 
giải phóng mặt bằng về nhà cửa, cây trồng mà hộ ông Thắng và ông Sự đã xây dựng từ 
năm 2004 trở về trước; được bố trí đất tái định cư cho hai hộ dân này khi có xác nhận 
của chính quyền địa phương là gặp khó khăn về đất ở; về tái định canh: không xem xét 
giải quyết.

Tuy nhiên, năm 2012 gia đình ông Lê Viết Thắng, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích 
đưa máy cày vào cày xới đất để canh tác trái phép trên diện tích đất đã được Nhà nước 
thu hồi và hỗ trợ bồi thường. Do vậy, khi phát hiện sự việc, Ban Quản lý rừng phòng 
hộ Tà Thiết phối hợp với UBND xã Lộc Thành và các ngành liên quan ngăn cản, lập 
biên bản vi phạm hành chính đúng theo quy định của Pháp luật. Lý do UBND xã Lộc 
Thành không thông báo cho hộ ông để kê khai đền bù vì diện tích đất của ông không 
thuộc diện kê khai, hỗ trợ theo quy định.

IV. Xã Lộc Hung
1. Cử tri Lý Văn Sóc - ấp 2, xã Lộc Hưng-. Ngày 25/11/2017, UBND huyện có 

Công văn cho phép ông Nguyễn Đức Thảo - cư ngụ tại xã Lộc Hiệp là chủ thầu cung cấp 
đất sét cho các lò gạch tại xã Lộc Hưng, được phép chuyển 01 ha đất trồng cây lâu năm 
sang nuôi trồng thủy sản tại ấp 2, xã Lộc Hưng và được phép tận thu khoáng sản (sỏi phún 
và sét). Đây là vùng đất thiếu nước không nuôi trồng thủy sản được. Đề nghị tỉnh kiểm tra, 
HĐND huyện giám sát việc này.

Trả lòi: ƯBND huyện Lộc Ninh cho phép hộ ông Nguyễn Đức Thảo - ngụ tại 
ấp Hiệp Tâm, xã-Lộc Hiệp chuyển mục đích sử dụng đất 10.810 m2 từ-đấttrồng cây lâu 
năm sang đất nuôi trồng thủy sản thuộc thửa đất 668, 669 tờ bản đồ số 19 tại ấp 2, xã 
Lộc Hưng là phù hợp vó'i quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phù hợp với nguyện vọng 
chính đáng về phát triển sản xuất của người đần. ƯBND huyện cho phép ông Nguyễn 
Đức Thảo tận thu đất do đào ao nuôi trồng thủy sản để san lấp những nơi trũng thấp 
cho các hộ dân có nhu cầu, không cho phép ông Thảo tận thu khoáng sản (sỏi phún và 
sét). Nếu ông Thảo lợi dụng ỉấy sỏi phún và đất sét để bán cho các lo gạch là vi phạm 
quy định về quản lý, sử dụng tài nguyên khoáng sản. UBND huyện sẽ kiểm tra và xử 
lý theo quy định của pháp luật.
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2. Cử tri Hoàng Bổng - ẩp'4, xã Lộc Hưng: Dự án mở rộng Quốc lộ 13, gia đình 
ông thuộc diện thu hồi đất, di dời nhà và được đền bù là 7.600.000đ. Nay ông đã di dời nhà 
và có đến Chi nhánh Trung tâm phát ừiển quỹ đất huyện để nhận tiền, được ông Vũ - nhân 
viên Chi nhánh cho biết là số tiền đền bù là 5.000.000đ do Nhà nước lấy không hết đất như 
dự kiến ban đầu và hiện nay cũng không có tiền để chi trả, khi nào có sẽ thông báo sau. Đề 
nghị cho biết lý do tại sao?

Trả lời: Dự án nâng cấp mở rộng QL13 giai đoạn 1 đã hoàn thành, được bàn 
giao và đưa vào sử dụng. Trong thời gian thực hiện, Hội đông bôi thường đã nhiêu lân 
thông báo cho các hộ dân đến nhận tiền bồi thường nhưng vẫn còn một số hộ còn thắc 
mắc và không đến nhận tiền. Theo quy định sau khi thông báo nhiều lần mà các hộ dân 
không nhận tiền bồi thường, thì đến hết kỳ ngân sách Hội đồng bồi thường phải nộp 
trả lại số tiền bồi thường vào ngân sách nhà nựớc; do vậy hiện nay tài khoản dự án này 
không còn tiền để chi trả cho các hộ dân. Tuy nhiên, Hội đồng bồi thường đã 2 lần 
trình đề nghị UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để chi trả số tiền còn lại cho các hộ dân 
chưa nhận tại dự án nêu trên, nhưng đến nay vẫn chưa bố trí được vốn. Hội đồng bồi 
thường sẽ tiếp tục kiến nghị ƯBND tỉnh, khi có tiền sẽ mời các hộ dân đến nhận.

V. Xã Lộc Thái
1. Cử tri Nguyễn Thị Thanh - ấp 8, xã Lộc Thái: Đường liên ấp 8, 9 đoạn qua 

nhà anh Đỗ Tiến Dũng có mương thoát nước sâu ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất 
hoa màu và nguy hiểm cho dân. Đề nghị UBND huyện xem xét xây kéo dài mương ra 
khoảng 20m để thuận tiện cho người dân sinh hoạt, sản xuất. Đoạn đường rầy từ Lộc 
Thái đến Lộc Hưng đã bị sạt lở hư hỏng nhiều đã có tai nạn xảy ra. Đề nghị UBND 
huyện xem xét, nâng cấp sữa chữa.

Trả lời: Đối với đường liên ấp 8, 9 đoạn qua nhà anh Đỗ Tiến Dũng có mương 
thoát nước sâu ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất hoa màu, nguy hiểm cho dân và 
đoạn đường rầy tự Lộc Thái đến Lộc Hưng, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức 
năng khảo sát lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình, và sẽ triển khai thi công 
sửa chữa trong năm 2018.

2. Cử tri Trần Đình Quyển - ẩp 6, xã Lộc Thái: Đoạn đường từ chợ Lộc Thái đến 
công ty hạt điều HAPPY MERRY HOLDING, xe trọng tải lớn thường xuyên đi vào 
giờ cao điểm của học sinh và cả người dân lưu thông rất đông vì thế rất dễ xảy ra tai 
nạn. Đê nghị cơ quan chức năng quy định giờ cho xe trọng tải lớn đi vào công ty lấy 
nông sản tránh giờ đi học và tan học của học sinh để an toàn tính mạng cho học sinh 
và người dân.

Trả lời: Đoạn đường từ chợ Lộc Thái đến công ty hạt điều HAPPY MERRY 
HOLDING là đường giạo Ihôngnông thôn nên không thể cấm xe lưu thông-theo giờ 
như ý kiến đề nghị của cử tri. Tuy nhiên, đối với vấn đề này, ƯBND huyện đã đầu tư 
nâng cấp một phần đường, phần còn lại sẽ thực hiện tiếp trong thời gian tới. Mặt khác, 
ƯBND huyện sẽ có ý kiến với công ty HAPPY MERRY HOLDING sắp xếp bố trí cho 
các xe trọng tải lớn hạn chế lưu thông qua khu vực này trong giờ cao điểm của học 
sinh tan học.

3. Cử trí Trân Văn Hai ~ ăp 7, xã Lộc Thái kiến nghị: Tuyến đường Quốc lộ 13 
đên nay đã làm xong nhưng tiền đền bù giải phóng mặt bằng của ông vẫn chưa nhận 
được. Đề nghị cơ quan chức năng trả lời khi nào ông mới nhận được số tiền nói trên.
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Trả lời: Dự án nâng cấp mở rộng QL13 giai đoạn 1 đã hoàn thành, được bàn 
giao và đưa vào sử dụng. Trong thời gian thực hiện, Hội đông bôi thường đã nhiêu lân 
thông báo cho các hộ dân đến nhận tiền bồi thường nhưng vẫn còn một số hộ còn thắc 
mắc và không đến nhận tiền. Theo quy định sau khi thông báo nhiêu lân mà các hộ dân 
không nhận tiền bồi thường, thì đến hết kỳ_jỊgân sách Hội đông bôi thường phải nộp 
trả lại số tiền bồi thượng vào ngân sách nhà nước; do vậy hiện nay tài khoản dự án này 
không còn tiền để chi trả cho các hộ dân. Túy nhiên, Hội đồng bồi thường đã 2 lân 
trình đề nghị ƯBND tỉnh bố trí nguồn vốn để chi ứả số tiền còn lại cho các hộ dân 
chua nhận tại dự án nêu trên, nhưng đến nay vẫn chưa bố trí được vốn.  ̂Hội đồng bồi 
thường sẽ tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh, khi có tiền sẽ mời các hộ dân đến nhận.

4. Cử tri Nguyễn Minh Châu - ấp 4, xã Lộc Thái kiến nghị sởm được xem xét 
đính chỉnh đẩt theo sổ đỏ (kèm theo tờ trình và các giấy tờ liên quan)

Trả lời: Ngày 03/11/1993, ông Nguỵễn Thạch Thành được UBND huyện Lộc 
Ninh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00877QSDĐ/SB thửa đất tọa lạc ấp 4, 
xã Lộc Thái, Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Nay ông Nguyễn Minh Châu là con ông 
Nguyễn Thạch Thành có ý kiến, kiến nghị xem xét đính chính đất theo sổ đỏ được 
UBND huyện Lộc Ninh cấp ngày 03/11/1993. Vậy đề nghị ông Nguyễn Minh Châu 
đến liên hệ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Ninh để được giải quyết 
theo quy định Luật Đất đai hiện hành.

VI. Xã Lộc Thiện
1. Cử trì Trịnh Thanh Oanh -ấp 10, kiến nghị:
1.1. Chế độ hỗ trợ thiệt hại do thiên tai của huyện có quy định mức hỗ trợ cho 

người dân bị thiệt hại do thiên tai từ 50% trở lên mới được hỗ trợ, còn thiệt hại dưới 
50% không được xem xét hỗ trợ. Vì vậy, người dân bị thiệt hại dưới 50% sẽ gặp nhiều 
khó khăn trong công tác khắc phục hậu quả. Đề nghị Ban phòng chống thiên tai của 
huyện xem xét thêm cho người dân bị thiệt hại dưới 50% do thiên tai gây ra.

Trả lời: Theo quy định, UBND huyện không có thẩm quyền quy định mức hỗ 
ừợ thiệt hại do thiên tai gây ra, mà thẩm quyền do UBND tỉnh quyết định, cụ thể: tại 
Điều 3 chương II, Quyết định so 960/QD-UBND ngày 21/4/2017 cua UBND tỉnh Bình 
Phước quy định về mức hỗ trợ, trợ giúp các đối tượng bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra 
trên địa bàn tỉnh Bình Phước quy định rõ 02 mức hỗ trợ như sau: Thiệt hại từ 30% đến 
70% và thiệt hại trên 70% thì được hỗ trợ (cây trồng, nhà ở) các trương hợp thiệt hại 
dưới 30% không hỗ trợ. Như vậy việc ông nêu chế độ hỗ trợ thiên tai bị thiẹt hại 50% 
trở lên mới được hô trợ là không đúng.

1.2. Tuyến đường từ Hố Bom đi vào ấp K54, Lộc Thiện bị sạt lở nghiêm trọng, 
có nơi thành đường mương; mặc dù người dânđã'Iđiac^lĩụcìihiềulầnnhứng'vẫn Í ị 
sạt lở vào mùa mưa, gây khó khăn cho người dân và học sinh đi học. Đề nghị UBND 
huyện bổ sung kinh phí cho ấp K54 làm đường bê tông trong thời gian sớm nhất.

Trả lời: Đường giao thông từ ngã ba Hố Bom đi ấp K54 xã Lộc Thiện có chiều 
dài khoảng 7km, hiện trạng tuyến đường nàỵ đã bị hư hỏng, xuất hiện ổ gà tại nhiều vị 
trí người và phương tiện lưu thông qua lại rất khó khăn. Do tuyến đường có cự ly dài, 
VÔĨ1 đâu tư lớn, ngân sách địa phương còn hạn chế nên chưa thể đầu tư mới được. 
Ngày 12/3/2018 ƯBND huyện đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Bình Phước, Sở kế
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hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải xem xét, chấp thuận đầu tư nâng cấp tuyến 
đường nói trên. Trong thời gian chờ cấp trên bố trí vốn để đầu tư xây dựng mới, 
UBND huyện sẽ chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, sửa chữa tạm thời đê nhân dân 
đi lại được thuận lợi. Việc cử tri đề nghị xem xét, bổ sung kinh phí cho ấp K54 làm 
đường bê tông trong thòi gian sớm nhất là không khả thi vì đây là tuyến đường liên xã 
thị trấn Lộc Ninh - Lộc Thiện có mật độ xe tải trọng lớn lưu thông nhiêu nên không 
thể bố trí vốn để ấp K54 làm đường bê tông được.

2. Cử trì Hoàng Minh Đức - ấp 11B, phản ánh: Xã Lộc Thiện có 8 hộ dân từ 
Campuchia về sinh sống khoảng 7 đến 8 năm nay tại xã nhưng họ chưa làm được các 
loại giấy tờ như: giấy khai sinh, giấy CMND, sổ hộ khẩu... Có trường hợp học sinh 
học đến cấp II vẫn phải dự thính vì không có giấy khai sinh và có trường hợp kết hôn 
cũng không đăng ký giấy kết hôn được với lí do không có hộ khẩu, giấy khai sinh.... 
ƯBND xã cũng đã lập danh sách 8 hộ trên gởi phòng Tư pháp của huyện đê làm các 
loại giấy tờ cho họ nhưng chưa được giải quyết.. .Đề nghị UBND huyện xem xét giúp 
đỡ cho 8 hộ này được làm các thủ tục hồ sơ nói trên trong thời gian sớm nhất.

Trả lời: Theo quy định của Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành thì 
việc đăng ký khai sinh cho người di cư tự do từ Campuchia về nước (bao gồm cả trẻ 
em) phải có các giấy tờ cần thiết do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp để 
chứng minh như: giấy chứng sinh do cơ quan y tế cấp, giấy chứng nhận quốc tịch Việt 
Nam, giấy đăng ký cư trú. Nếu người dân có một trong các loại giấy tờ nêu trên thỉ 
liên hệ với ƯBND xã nơi đang cư trú để làm giấy khai sinh theo quy định.

Tuy nhiên, theo báo cáo của ƯBND xã Lộc Thiện những hộ dân này không có 
bất cứ loại giấy tờ nào để chứng minh nên chưa thể làm đăng ký khai sinh cho họ 
được. Phòng Tư pháp đã có báo cáo vấn đề này lên cấp trên, khi nào có văn bản chỉ 
đạo của cấp cỏ thẩm quyền phòng sẽ hướng dẫn UBND xã thực hiện. Trước mắt, để 
đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân theo quy định của pháp luật, phòng Tư 
pháp sẽ sớm phối họp với ƯBND xã Lộc Thiện tiến hành khảo sát thực tế tại các hộ 
dân để báo cáo UBND huyện chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc (nếu có).

vn. Xã Lộc Điền
Cử írỉ Lâm Linh - Ảp 9, xã Lộc Điền: Đề nghị UBND huyện và các ngành 

chức năng xem xét đầu tư hệ thống điện lưới phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân 
dân ở tổ 3,4 - ấp 9 - xã Lộc Điền, là khu vực đồng bào dân tộc sinh sống.

Trả lời: Trong năm 2017, ƯBND huyện đã đầu tư đường điện trung hạ thế vào 
trung tâm ấp 9, xã Lộc Điền. Tuy nhiên khu vực tổ 3, 4 ấp 9 nằm xa khu vực trung tâm 
nên lưới điện chưa đên được. Mặt khác, khu vực này đã có trong Dự án: cấp điện nông 
thôn từ lưới điệĩLQuốc gia tỉnh BìnhJPhước sử dụng nguồn vốn ngân-sách Trung ương, 
giai đoạn 2013-2020, được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 
1153/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 hiện chờ vốn của dự án để thi công, do khu vực này 
xa lưới điện có sẵn nên thi công phải có nguồn kinh phí lớn, trong khi ngân sách huyện 
hàng năm có hạn nên không thể đầu tư xây dựng cùng một lúc cho các khu vực chưa 
có điện trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, UBND. huyện ghi nhận ý kiến đề nghị cử tri và 
sẽ xem xét đề nghị ngành điện kết hợp ƯBND huyện bố trí kinh phí đầu tư trong thời 
gian sớm. Để sớm có điện sử dụng, thì có thể thực hiện theo phương án Nhà nước và
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nhân dân cùng làm, cử tri có thể liên hệ với ƯBND xấ Lộc Điền hoặc phòng Kinh tế 
và Hạ tầng để được hướng dẫn chi tiết.

VIII. Xã Lộc Khánh
1. Cử tri Lý Văn Mích - ấp Đồi Đá và cử tri Nguyễn Thị Bình - ấp Quyết 

Thành xã Lộc Khánh kiến nghị: Tình trạng hiện nay, nhân viên ghi điện của Điện 
lực Lộc Ninh không trực tiếp đến kiểm tra số điện tiêu dùng tại điện kê hộ gia đình 
hàng tháng mà ngồi ở cơ quan ghi khống, nên có sự chênh lệch giữa sô đo tại điện kê 
với số điện tiêu thụ trên hóa đan. không khớp, gây tăng thêm phần chi trả cho người 
dân. Cụ thể: số điện kế của bà Nguyễn Thị Bình tại ấp Quyết Thành trong hóa đơn 
tháng 10/2017 số điện tiêu thụ ghi trên hóa đơn là 1.588 kwh, nhưng tháng 11/2017 
không ghi phiếu, tuy nhiên đến tháng 12/2017 thì chuyển phiếu cho gia đình nhưng 
trên hóa đon ghi là 1.285 kwh. Đề nghị Điện lực Lộc Ninh trả lời.

Trả lời: Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Điện lực Lộc Ninh đã cử nhân 
viên đến nhà cử tri Lý Yăn Mích và cử tri Nguyễn Thị Bình. Tại buổi làm việc, nhân 
viên Điện lực đã giải đáp mọi ý kiến thắc mắc, kiến nghị, đồng thời nhận trách nhiệm 
với cử tri. Qua đó, cử tri Lý Văn Mích và cử tri Nguyễn Thị Bình đã hài lòng và không 
có ý kiến gì thêm.

Điện lực Lộc Ninh đã họp xử lý ghi điện viên để xảy ra sai sót nêu ừên và chấn 
chỉnh công tác ghi điện của ghi điện viên trong thời gian tới nhằm phục vụ khách hàng 
ngày càng được tốt hơn. Bên cạnh đó, Điện lực Lộc Ninh tiếp tục xin cấp trên đầu tư 
công tơ điện tử công nghệ PLC để thay thế công tơ cơ thực hiện ghi chỉ số tự động sẽ 
khắc phục được sai sót của ghi điện viên.

2. Cử tri Nguyễn Thanh Hải - ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh kiến nghị:
Ngày 09/8/1999, ông Hải có trao đổi đất với ông Bùi Văn Kiệt, sau đó có đề

nghị bà Thị Khe chủ đất cũ mang giấy tờ đến UBND xã Lộc Khánh làm thủ tục, nhưng 
xã không cho sang tên vì lý do phần đất nằm trong quy hoạch xây dựng chợ Lộc 
Khánh. Ông Nguyễn Hữu Quý - Chủ tịch ƯBND xã và cán bộ địa chính xã có hứa sẽ 
bố trí cho ông lô đất 550m2 giáp Trạm y tế xã để đổi đất của ông làm đường xuống bầu 
cá. Nhưng đến năm 2013 đất đó lại được cấp cho ông Trần Minh Hắc và ông Dự - Địa 
chính xã, gia đình ông liên tục đi khiéu nại nhưng vẫn không được xem xét, bản thân 
ông là bộ đội phục viên vê mà không CQ đất. ông kiến nghị UBND huyện xem xét bố 
ừí đât cho ông vì hiện nay ông không có đất ở và đất sản xuất.

Trả lời: Kiến nghị của ông Nguyễn Thanh Hải đã được ƯBND huyện giải quyết 
thỏa đáng, cụ thể UBND huyện đã bố trí cho ông một lô đất tại.khu quy hoạch dân cư 
trung tâm thị trân Lộc Ninh mới, ông đã nhận đất và rút đơn khiếu nại vào này 
15/3/2018. ....... ...... ............ '............______ ___________ _

IX. Xã Lộc Thạnh

Cử irỉ Vũ Quang Ngọ - tổ 2, Thạnh Bỉên, xã Lộc Thạnh:
1. Gia đình ông đã ở tại Tổ 2, ấp Thạnh Biên gần 20 năm. Nghị định 49 của CP 

quy định thu để giải tỏa 3 năm không thực hiện được thì phải thu hồi, trả lại cho dân, 
không nên quy hoạch treo. Đề nghị các cấp quan tâm.
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Trả lời: Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, khu vực ấp Thạnh Biên, xã 
Lộc Thạnh được quy hoạch khu du lịch, vui chơi giậi trí; việc thực hiện quy hoạch và 
xóa quy hoạch là thẩm quyền của UBND tỉnh. Đề nghị cử tri phản ánh đến ƯBND tỉnh 
để được xem xét, giải quyết.

2. Đề nghị chính quyền quan tâm các hộ dân sau khi được giải tỏa đền bù (50 
hộ ở khu vực Lộc Hòa), nhận được ít tiền đền bù rồi không biêt đi đâu, làm gì.

Trả lời: Khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đều thực hiện bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư, định canh cho các hộ bị ảnh hưởng theo đúng chủ trương, 
chính sách của Nhà nước như: đền bù về đất, tài sản trên đất, cây trồng và bố ữí tái 
định cư cho các hộ bị thu hồi hết đất mà không cọ thửa đất nào khác, hỗ trợ di dời, hỗ 
trợ chuyển đổi nghề nghiệp (nếu có) ... với các hộ đủ điều kiện về đền bù hỗ ừợ theo 
quy định. Nếu gia đình ông bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án 
mà chưa được hưởng đầy đủ quyền lợi theo chính sách của Nhà nước về bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư, định canh thì gửi đơn đến Hội đồng bồi thường của dự án để được 
xem xét giải quyết.

X. Xã Lộc Tấn
Cử tri Vũ Thị Xuân Lan - ấp SA, xã Lộc Tấn: Bà không đồng ỹ với sự trả lời 

không thành khẩn của Điện Lực Lộc Ninh. Việc nói nhà bà thường xuyên đi vắng và 
Điện lực đã cử người đến làm việc với bà là không đúng sự thật. Bà cho rằng trả lời 
như vậy là Điện lực bao che cho nhân viên, như vậy là xúc phạm bà. Bà yêu cầu Điện 
lực phải trả lời đúng sự thật và thực hiện việc giao biên lai đúng quy trình, xem lại 
người đi thu tiền.

Trả lời: Qua kiến nghị của cử tri Vũ Thị Xuân Lan ấp 5A xã Lộc Tấn. Điện lực 
Lộc Ninh đã thường xuyên kiểm tra, theo dõi và chấn chỉnh các nhân viên Điện lực và 
đại lý thu tiền điện để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, xử lý 
nghiêm các trường hợp cô tình sai phạm. Cụ thể, Điện lực Lộc Ninh đã chấm dứt hợp 
đông lao động với đại lý thu tiên điện của ông Phạm Như Ca vào ngày 01/01/2018. 
Trong thời gian tới, Điện lực Lộc Ninh sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát nhân viên và đại 
lý để chấn chỉnh kịp thời nhằm phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

XI. Xã Lộc Hiệp
1. Cử tri: Bùi Văn Chanh - ấp Hiệp Tâm, xã Lộc Hiệp:
1.1. Phản ánh Nhà máy nước sạch đã xây dựng xong đã mấy năm không thấy 

hoạt động trong khi đó nhu cầu sử dụng nước sạch của ngươi dân trung tâm xã rat lớn, 
đề nghị cho biết lý do ?

-------- Trả lời: Nhà máy nước sạch do Công ty TNHH MTV dịch vụ -Thủy4ợi-Bình
Phước xây dựng, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Đối với ý kiến 
của cử tri, UBND huyện đã ban hành Công văn số 127/UBND-TH ngày 05/3/2018 
chuyển ý kiến của cử tri đến Công ty TNHH MTV dịch vụ Thủy lợi Bình Phước để 
được trả lời. Tuy nhiên, đến nay UBND huyện vẫn chưa nhận được văn bản của Công 
ty TNHH MTV dịch vụ Thủy lợi Bình Phước. UBND huyện sẽ chuyển ý kiến trả lời 
của Công ty TNHH MTV dịch vụ Thủy lợi Bình Phước đến với cử tri khỉ ƯBND 
huyện nhận được văn bản củá Công ty TNHH MTV dịch vụ Thủy lợi Bình Phước.

11



1.2. Phản ánh về cán bộ Trạm Thú y huyện Lộc Ninh sách nhiễu dân (cụ thể tôi 
Bùi Văn Chanh có xuống xin giấy xác nhận để chở Nai đi bán ở tỉnh khác thì cán bộ 
Trạm Thú y huyện đòi 1 triệu đồng/01 con mới chịu xác nhận. Đê nghị cơ quan chức 
năng kiểm tra, xử lý.

Trả lời: Theo ý kiến phản ánh của cử tri, ƯBND huyện đã yêu-eầu Trạm Chăn 
nuôi - thú y báo cáo sự việc, cụ thể như sau: Ngày 22/01/2018 ông Bùi Văn Chanh 
cùng vợ có đến Trạm Chăn nuôi- thú y xin cấp giấy kiểm dịch vận chuyên Nai đi trong 
tỉnh là xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp với số lượng 07 con (02 con cái và 05 con đực). 
Đầu tiên tiếp đón ông Chanh là bà Nguyễn Thị Hường là các bộ kỹ thuật Trạm. Theo 
tường trình của bà Hường tại buổi tiếp xúc- lý do không câp giây kiêm dịch vận 
chuyển động vật cho ông Chanh được là do theo quy định Luật thú y 2015 mới, quy 
định động vật vận chuyển trong tỉnh không cần câp giây kiêm dịch và đã giải thích cho 
ông Chanh hiểu trạm không thể cấp giấy kiểm dịch theo yêu cầu của ông và cũng 
không có nhũng nhiễu đòi tiền như phản ánh của ông Chanh. Tiêp đên hai vợ chông 
ông Chanh có gặp Trưởng trạm Cao Xuân Quang đề nghị được cấp giấy, ông Cao 
xuân Quang có mời hai vợ chông vào phòng làm việc và có giải thích cho vợ chông 
ông Chanh hiểu quy định của Luật thú y mới là vận chuyển đi trong tỉnh không cân 
giấy chứng nhận kiểm dịch và trạm không thể cấp vì sai luật định.

Trên đây là nội dung tiếp xúc và làm việc cùng vợ chồng ông Chanh về vấn đề 
vận chuyển Nai của Ông Chanh. Tuy nhiên theo nguyên văn phản ánh của ông Chanh 
là làm giấy kiểm dịch xuất ra ngoài tỉnh, cán bộ Trạm Thú y huyện đòi 1 triệu đồng/ 
01 con ỉà không có và không đúng với sự thật, ông Chanh chưa có đề cập và cũng 
chưa có nhu cầu yận chuyển Nai ra khỏi địa bàn tỉnh và trạm Chăn nuôi - Thú y huyện 
cũng chưa có cấp giấy kiểm dịch động vật vận chuyển nào cho ông Chanh cả. Do ông 
Chanh không nêu rõ là cán bộ thu y nào nên không có cơ sở để làm rõ (Trạm hiện nay 
có 05 người). Toàn bộ nhân viên Trạm Chăn nuôi - Thú y cam đoan không có thái độ 
sách nhiễu ông và đảm bảo không có sự việc như ông Chanh đã nêu, Trạm Chăn nuôi - 
Thú y sẵn sàng đối chất với ông Chanh về sự việc trên. Trên đây là báo cáo của Trạm 
Chăn nuôi, Thú y về nội dung diễn biến sự việc mà ông Bùi Văn Chanh đã phản ánh.

2. Cử trì: Lê Văn Hiệp ~ ấp Hiệp Tâm A, xã Lộc Hiệp:
2.1. Kết quả trả lời vụ việc Xã đội Lộc Hiệp lấy đất 1592 cho ông Lu Y thuê trả 

lời chưa thỏa đáng. Cử tri tiếp tục đề nghị cơ quan chức năng làm rõ có hay không việc 
Xã đội Lộc Hiệp lấy đất 1592 cho ông Lu Y thuê có sự thống nhất giữa Thường trực 
Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN xã.

Trả lời: Ngày 15/3/2012, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh có Công văn số 
127/UBND-KT về việc làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong việc để các hộ 
dân vào xâm canh lấn chiếm đất tại khoảnh 2j3,7 tiểu khu 82, trong đó có nội dung: 
trong khi chờ ƯBND tỉnh phê duýệt kế hoạch sử dụng diện tích đất này, UBND huyện 
Lộc Ninh giao UBND xã Lộc Hiệp có trách nhiệm quản lý diện tích đất trên đến khi có 
phương án, kế hoạch thực hiện cụ thể, đất giao là đất quy hoạch 3 loại rừng tại Tiểu 
khu 82 thuộc âp Hiệp Hoàn A, xã Lộc Hiệp với diện tích 103,81 hecta để thực hiện dự 
án 1592 (cấp đất định canh, định cư cho đồng bào dân tộc). Sau khi IJBND xã Lộc 
Hiệp nhận bàn giao, thực tế đất đã bị các hộ dân xâm canh lấn chiếm còn ỉại 45 hecta. 
Đảng ủy và ƯBND xã Lộc Hiệp họp thống nhất giao Ban Chỉ huy quân sự xã Lộc

12



Hiệp quản lý không cho các hộ dân địa phương xâm canh lấn chiếm và tổ chức trồng 
cây ngắn ngày để tạo nguồn kinh phí hoạt động của UBND xã, tuy nhiên do lực lượng 
Ban chỉ huy quân sự xã ít không đáp ứng được yêu câu công việc nên ông Nguyên 
Yăn Dũng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Lộc Hiệp báo cáo UBND xã xin ý 

Jdến chỉ đạo. Sau đó Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, UBMTTQ xã Lộc Hiệp tô 
chức họp và thống nhất giao cho ông Dũng đại diện thực hiện việc ký hợp đông cho 
thuê đất để tạo nguồn kinh phí cho địa phương. Đến ngày 21/3/2012, ông Nguyên Văn 
Dũng đã ký hợp đồng với ông Lê Văn Lưu Y, SN: 1987, HKTT: âp Hiệp Hoàn, xã 
Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, cho ông Y trồng mì, với giá cho thuê là 1.500.000đ/hecta 
(Một triệu năm trăm ngàn đồng), sau đó ông Y đã đến Ban tài chính xã Lộc Hiệp nộp 
số tiền 67.500.000đ (Sáu mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng) cho bà Dương Thị 
Hồng Thắm, SN 1981, HKTT: ấp Hiệp Hoàn A, xã Lộc Hiệp là cán bộ Kế toán của 
Ban Tài chính xã Lộc Hiệp (có phiếu thu của Ban chỉ huy quân sự xã).

Trong quá trình trồng mì của ông Lê Văn Lưu Y đã bị các hộ dân ở địa phương 
cũng tiến hành cày đất trồng mì trên diện tích đất mà ông Y đã hợp đồng với UBND 
xã Lộc Hiệp nên ông Y không thực hiện theo hợp đồng được, sau đó ông Y đã trả đất 
lại cho UBND xã Lộc Hiệp theo hợp đồng và nhận lại số tiền 67.500.000đ (Sáu mươi 
bảy triệu năm trăm ngàn đồng).

Qua làm việc với nguyên Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân (ông 
Nguyễn Tấn Lực), nguyên Chủ tịch UBND (ông Nguyễn Văn Tước), nguyên Phó Chủ 
tịch UBND (ông Trần Văn Lá) xã Lộc Hiệp (thời gian năm 2012) trình bày: Ban
thường vụ Đảng ủy xã có họp và thống nhất chủ trương chỉ đạo ông Nguyễn Văn 
Dũng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Lộc Hiệp ký họp đồng cho thuê diện 
tích đất nêu trên để tạo nguồn kinh phí cho UBND xã hoạt động và ông Dũng đã thực 
hiện theo đúng sự chỉ đạo. Đến nay do công tác lưu trữ hồ sơ bị thất lạc nên Đảng ủy 
và ƯBND xã không trích tìm được biên bản cuộc họp này.

2.2. Công văn trả lời của Công an huyện Lộc Ninh về việc liên quan đến Thủy 
điện Sooc Phú Miêng tại buổi tiếp xúc cử tri với ĐB HĐND Tỉnh, Huyện lần này cử tri 
không đông ý và cho răng trái với Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh (Ông 
Trương Văn Phúc) tại thời điểm đó. Nội dung trong công văn nêu là do tài sản bị ngập 
sâu trong lòng hồ là không đúng, đề nghị Công an huyện Lộc Ninh cung cấp hình ảnh, 
chứng cứ chứng minh nội dung trên. Cử tri 'tiếp tục đề nghị Đại biểu HĐND tỉnh, 
huyện kiến nghị Công an tỉnh quyết liệt vào cuộc làm rõ vụ việc và có kết luận điều tra 
để trả lời cho cử tri.

Trả lời: Năm 2003 nhà máy thủy điện Srok Phú Miêng được khởi công xây 
dựng. Đến năm 2006 đi vào hoạt động, trong quá trình tích nước đã làm ngập phát sinh 
diện tích-đất, tài sản của các hộ dân thuệc-ấp Hiệp Hoàn A, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc 
Ninh, tỉnh Bình Phước. Ngày 14/10/2006 Ban Quản lý nhà máy thủy điện Srok Phú 
Miêng có phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân ấp Hiệp 
Hoàn và được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt theo Quyết định số 403/UBND-KT 
ngày 13/02/2007. Ngày 19/7/2007, UBND huyện Lộc Ninh ban hành Quyết định số 
1165/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ chuyên viên giúp việc cho Hội đồng bồi thường 
GPMB dự án nhà máy thủy điện Sork Phú Miêng.
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Sau khi được thành lập, Tổ chuyên viên giúp việc tiến hành kiêm kê đât và tài 
sản của các hộ dân bị thiệt hại nhưng do thời gian kiêm kê kéo dài đên cuôi năm 2008 
Hội đồng bồi thường mới trình phương án chi phí bồi thường hô trợ dự án và được 
ƯBND tỉnh phê duyệt. Quá trình đền bù một số người dân cho răng không thỏa đáng 
nên làm đơn tố cáo Tổ chuyên viên giúp việc bồi thường giải phóng mặt băng có hành 
vi sai phạm trong việc kiểm kê áp giá đền bù. Ngày 06/8/2009, UBND huyện Lộc 
Ninh ban hành Quyết định số 3122/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn thanh tra nội 
dung đơn tố cáo của người dân. Ngày 30/11/2009, Đoàn thanh tra đã có báo cáo kêt 
quả xác minh nội dung đom tố cáo.

Căn cứ báo cáo của Đoàn thanh tra, ngày 04/6/2010, Chủ tịch UBND huyện 
Lộc Ninh Trương Văn Phúc ký Công văn số 238/UBND-NC đề nghị chuyển hồ sơ vụ 
việc có dấu hiệu tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội thiêu 
trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại dự án thủy điện Sork Phú Miêng đên 
Công an tỉnh Bình Phước giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngày 15/9/2010, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã chuyển toàn bộ 
hồ sơ trên cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Ninh thụ lý giải quyêt. Do từ thời 
điểm ngập phát sinh là năm 2006, đến tháng 8 năm 2009 ủy  ban nhân dân huyện Lộc 
Ninh mới thành lập đoàn thanh tra; đến tháng 09 năm 2010 cơ quan điều tra Công an 
huyện Lộc Ninh mới tiếp nhận hồ sơ vụ việc để điều tra, xác minh. Đến thời điểm điều 
tra thì diện tích đất và các tài sản trên đất đều đã bị ngập, không thể khám nghiệm hiện 
trường, kiểm đếm xác định chính xác diện tích đất, hoa màu như các hộ dân đã kê khai 
để nhận tiền đền bù. Vì vậy mặc dù tài liệu chứng cứ thu thập được xác định hành vi 
của một số cán bộ đã thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm kê tài sản dẫn đến việc chi 
trả đền bù sai đối tượng và tài sản gây thiệt hại tài sản cho nhà nước, có dấu hiệu của 
tội phạm hình sự, nhưng chưa đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Cơ quan 
CSĐT Công an huyện Lộc Ninh đã kiến nghị đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 
tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, công chức có hành vi sai phạm.

Đối với ý kiến của cử tri đề nghị cung cấp hình ảnh, biên bản khám nghiệm 
hiện trường. Đây là các tài liệu điều tra của cơ quan tiến hành tố tụng nên Cơ quan 
điều tra không thể cung cấp cho cử tri như đã đề nghị.

3. Cử trí: Hà Tăng Dần - ấp Hiệp Quyết, xã Lộc Hiệp:
3.1. Phản ánh các hạng mục công trình trong chợ mới hiện xuống cấp rất nhiều 

mà không thây sữa chữa. Đê nghị ƯBND huyện cho cử tri được biết chợ mới Lộc Hiệp 
đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng chưa ? việc cán bộ bao che và làm ngơ để công 
trình xây dựng lấn chiếm đất công của Nhà nước hiện xử lý ra sao?
------ Trả lời: Chợ Lộc Hiệp được nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày-3-1/-12/2012, qua
phối họp vói UBND xã Lộc Hiệp kiểm tra thực tế tại chợ mới cho thấy các hạng mục trong 
chợ mới Lộc Hiệp qua thời gian sử dụng đã cũ, tuy nhiên vẫn còn đảm bảo sử dụng. Do 
chợ mói có ít người kinh doanh buôn bán, một số ki ốt còn đóng cửa, chợ nhà lồng B 
không có người buôn bán, bảo quản nên không thể tránh khỏi sự xuống cấp. UBND huyện 
ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ làm việc với chủ đầu tư để xem xét hướng giải quyết trong 
thời gian tới.

Đối với sai phạm của những cán bộ, công chức trong sự việc trên: UBND huyện 
Lộc Ninh đã chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành tổ chức kiểm điểm, kỷ luật đối với
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những cán bộ, công chức sai phạm theo đúng quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, 
công chức.

3.2. Đất Tiểu khu 82 cấp cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 
1592 của Chính phủ cán bộ thực hiện không công bằng, người có công khai phá thì bị 
cưỡng chế, ngữời lấn chiếm thì được hoán đổi đất. Đề nghị xem-xét-lại quy trình thực 
hiện của cán bộ, cơ quan phụ trách cấp đất theo Quyết định 1592 của Chính phủ.

Trả lời: Diện tích đất thực hiện Chương trình 1592 thuộc đất lâm nghiệp do Ban 
Quản lý rừng Bù Đốp quản lý. Sau khi quy hoạch giao về để thực hiện dự án theo Quyết 
định 1592 của Thủ tướng Chính phủ đã có một số hộ dân xâm canh lấn chiếm trái phép 
trong diện tích đất thực hiện dự án. Để đảm bảo thực hiện dự án theo đúng quy trình và tiên 
độ, Ban Quản lý dự án đã tham mưu ƯBND huyện tạm hoán đổi và di dời một sô hộ dân ra 
khỏi vùng lõi của dự án. Ban Quản lý dự án thực hiện phân lô căm mốc theo quy ừình và 
tiến hành tổ chức bốc thăm, thực hiện giao nhận đất tại thực địa cho các hộ dân được thụ 
hưởng quản lý và đưa vào sản xuất theo quy định. Đối với cán bộ, công chức thực hiện làm 
sai chủ trương, UBND huyện đã tổ chức họp kiểm điểm và thực hiện xử lý kỷ luật hai cán 
bộ thuộc Ban Quản lý Dự án Chưong ừình 1592 theo quy định.

3.3. Phản ánh có nhiều cán bộ thuộc xã Lộc Hiệp có đơn thư khiếu nại, tố cáo 
của dân mà vẫn được đưa vào làm việc và giữ các chức vụ trong Đảng, trong Đại biểu 
HĐND xã. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Trả lời: Do cử tri Hà Tăng Dần không nêu rõ cụ thể cán bộ, công chức nào có 
đơn khiêu nại, tô cáo mà vân giữ các chức vụ trong Đảng và Đại biêu HĐND xã, 
ƯBND xã Lộc Hiệp đã chủ động mời ông Hà Tăng Dần lên làm việc để đề nghị ông 
cung cấp thêm thông tin nhung ông Dần không lên như thư mời nên UBND xã không 
có cơ sở để xem xét, xác minh và giải quyết.

4. Cử trì: Đặng Thị Phượng - ấp Hiệp Tâm, xã Lộc Hiệp:
4.1. Lộc Hiệp là xã nông thôn mới mà hiện chợ, Nhà Văn hóa chưa được đưa 

vào sử dụng phù họp, khu vui chơi, giải trí cho nhân dân thì chưa có. Đề nghị chính 
quyền các cấp xem lại.

Trả ỉờỉ: Qua báo cáo của UBND xã Lộc Hiệp, có ý kiến trả lời như sau: về vấn 
đề này, cử tri Đặng Thị Phượng nêu chưa đúng.

- Thứ nhất: Hiện tại xã Lộc Hiệp đã có khu Trung tâm thương mại và các hộ tiểu 
thương cũng đang hoạt động kinh doanh, buôri bán tại đây; còn các hộ dân tại khu trợ 
cũ mặc dù đã đề nghị di dời về khu chợ mới để kinh doanh nhưng vẫn còn một số hộ 
dân vẫn chưa chịu di dời theo quy định. Hiện nay Đảng uỷ, chính quyền địa phương 
vẫn. đang tiếp tục vận động di dời hết các hộ tiểu thương về khu chợ mới để kinh 
doanh, buôn bán.

- Thứ hai: vấn đề Nhà Văn hoá, hiện tại trên địa bàn xã Lộc Hiệp có 07 ấp tương 
ứng có 07 Nhà Văn hoá cộng đồng tại khu dân cư và 01 Nhà Văn hoá cộng đồng của 
xã năm trong khuôn viên UBND xã Lộc Hiệp; tất cả Nhà Văn hoá đều đang sử dụng 
bình thường, phục vụ kịp thời các nhu cầu sinh hoạt, hội họp vui chơi của nhân dân. 
Riêng đôi với Nhà Văn hoá ấp Hiệp Tâm nơi bà Phượng đang cư trú, trước đây Nhà 
Văn hoá cũ nay đã được xây mới và đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng vào đầu 
năm 2018.
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- Thứ ba: Khu vui chơi giải trí của xã Lộc Hiệp chưa có là đúng. Tuy nhiên, hiện 
tại chính quyền địa phương cũng đã quy hoạch và mời gọi các nhà đâu tư vê đâu tư đê 
đáp ứng ngày càng cao hơn nhu cầu vui chơi giải trí của người dân.

4.2. Đất ngã ba Lộc Hiệp đã có quyết định thu hồi của cấp trên nhưng chưa thấy 
thực hiện. Việc cán bộ lấy đất công bán như-vậy-mà không bị xử lý. Đê nghị cơ quan 
có thẩm quyền xem xét vụ việc trên.

Trả lời: Chủ trương sử dụng đất tại khu vực ngã ba Lộc Hiệp cho các tổ chức 
thuê và thực hiện thu hồi thuộc thẩm quyền quản lý của ƯBND tỉnh. Hiện nay, UBND 
tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành liên quan và ƯBND huyện Lộc Ninh giải quyêt dứt 
điểm các vấn đề trên, khi nào có kết quả giải quyết, ƯBND huyện sẽ thông tin đên cử 
tri được biết.

4.3. Đoạn đường DT759B qua trung tâm xã hiện thi công chậm và rất bụi. Đề 
nghị nhà thầu đẩy nhánh tiến độ thi công theo hình thức cuốn chiếu và tăng cường tưới 
nước để hạn chế bụi.

Trả lời. Đường DT 759B đoạn qua trung tâm xã Lộc Hiệp, năm 2014-2015 do 
một số hộ dân tại khu vực này chưa đồng tình giải tỏa nên UBND tỉnh đã cắt vôn thi 
công tuyến đường này, qua nhiều lần đề nghị hiện nay UBND tỉnh đã cấp vốn thi công 
trở lại. Dự án theo phân cấp do Sở GTVT tỉnh Bình Phước quản lý. UBND huyện ghi 
nhận ý kiến của cử tri và sẽ kiến nghị đến sở GTVT tỉnh Bình Phước để được xem xét 
giải quyết.

5. Cử trì: Đào Kim Phê - ấp Hiệp Thành, xã Lộc Hiệp: Đề nghị ƯBND huyện hỗ 
trợ nhân dân tổ 53 ấp Hiệp Thành xã Lộc Hiệp làm tuyến đường nhựa thay cho đường 
bê tông xi măng vì đây là đoạn đường xe trọng tải lớn vào lấy nước cung cấp nước 
tưới tiêu vào mùa khô cho các hộ dân trên địa bàn xã.

Trả lời: Đường bê tông xi măng thực hiện theo cơ chế đặt thù Nhà nước cấp vật 
tư nhân dân tổ chức thi công công trình, hiện; nay đang thực hiện trên địa bàn các xã, 
thị trấn với lớp bê tông dày 0,18rh có tải trọng trung bình 2,5T/trục, với tải trọng này 
các xe vận tải nhỏ đảm bảo lưu thông, nếu nhân dân trong khu vực có nhu cầu làm 
đường nhựa để đảm bảo xe tải trọng lớn lưu thông, UBND huyện sẽ ghi nhận và bố trí 
nguồn nếu cân đối được sẽ thi công, trong thời gian chờ đợi nhân dân tạm thời sử dụng 
đường cấp phối sỏi đỏ hiện hữu.

6. Cử tri: Phan Thị Mười - ấp Hiệp Tâm, xã Lộc Hiệp: Bà Trần Thị Ánh Tuyết - 
Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh, đại biêu HĐND tỉnh có hứa với các tiểu thương chợ Lộc 
Hiệp tháng 11/2017 sẽ trả lời cho cử tri biết về việc giải quyết chợ nhưng không thấy 
trả lời. Như vậy, chợ cũ và chợ mới có giải quyết được hay không?

Trả lời: Công ty TNHH Hương Thịnh Nghi Sơn chi nhánh Bình Phước đã tham 
gia đầu tư dự án chợ xã Lộc Hiệp, đến nay đã cơ bản đã hoàn thành và đầy đủ pháp lý 
để đưa chợ vào hoạt động, tuy nhiên có một số hộ tiểu thương trước đây có họp đồng 
thuê đât tại chợ cũ của xã đê kinh doanh (đất chợ cũ là đất công do ƯBND xã quản lý), 
nay muốn tiếp tục ở lại tại chợ cụ để kinh doảnh. (đề nghị hai chợ cùng tồn tại song 
song). Nếu lên chợ mới kinh doanh phải bố trí ở vị trí thuận lợi như ở chợ cũ. (không 
đông ý với các vị trí hiện còn trông tại chợ mới). Trong khi các hộ này trước đây 
không tham gia đăng ký mua sạp tại chợ mới. Đề nghị nếu đất vị trí chợ cũ bố trí làm
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đất nhà ở liền kề thì Nhà nước,.bố trí cho các hộ tái định cư tại vị trí đang ở theo đơn 
giá Nhà nước quy định, không qua đấu giá QSDĐ. Các sạp trong chợ mới chỉ phục vụ 
kinh doanh, không được ở lại qua đêm nên có những hộ không có chỗ ở để kinh doanh 
(Hiện ở chợ cũ vừa kinh doanh, vừa ở).

Các vấn đề trên trong-thẩm quyền UBND huyện đã giải quyết nhiều lần-nhưng 
các hộ tiểu thương không đồng thuận để hợp tác thực hiện, kể cả UBND huyện thành 
lập đoàn để tiến hành, kiểm kệ hiện trạng mặt ibằng, nhà ở và vật kiến trúc kinh doanh 
của các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ cũ, để làm cơ sở lập phương án hô trợ 
trình UBND tỉnh xin chủ trương thực hiện, nhưng các hộ tiểu thương vân không họp 
tác cho tổ công tác kiểm kê.

Ngoài ra việc đề nghị bố trí giao đất tái định cư ngay vị trí đang ở theo đơn giá 
Nhà nước quy định, ƯBND huyện đã có kiến nghị nhưng chưa được UBND tỉnh chấp 
thuận. Việc này hiện nay UBND huyện đang tiếp tục đề nghị đến UBND tỉnh để được 
xem xét giải quyết.

UBND huyện sẽ tiếp tục thực hiện những vấn đề sau trong thời gian tói để 
tháo gỡ khó khăn chung:

- Tiếp tục chỉ đạo UBND xã kết hợp với các ngành chức năng của huyện và 
Công ty TNHH Hương Thịnh Nghi Sơn chi nhánh Bình Phước (chủ đầu tư công trình 
chợ) đưa ra nhiều giải pháp để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tiểu thương vào chợ 
mới kinh doanh như: thời gian đầu vào kinh doanh được miễn các khoản thu theo quy 
định, các hộ khó khăn về nhá ở được bố trí nlià thuê giá thấp theo chủ trương xã giao 
đất công ty TNHH Hương Thịnh Nghi Sơn chi nhánh Bĩnh Phước xây dựng, các hộ 
khó khăn không đủ tiền đóng mua sạp kinh doanh, sau khi đề nghị được UBND xã xét 
duyệt, công ty Nghi Sơn bố trí sạp cho kinh doanh và trả chậm trong thời gian 5 năm, 
UBND xã bố ữí lực lượng và phương tiện hỗ trợ các hộ tiểu thương khi chuyển điểm 
kinh doanh, tăng cường lực lượng công tác phối họp vận động với giải tỏa lòng lề 
đường khu vực tại chợ cũ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án nâng cấp mở rộng 
đường qua khu vực trung tâm xã.

- UBND huyện tiếp tục cử đoàn tiến hành kiểm kê hiện trạng mặt bằng và nhà 
kinh doanh của các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ cũ, để lập phương án hỗ 
trợ trình ƯBND tỉnh xin chủ trương thực hiện.

- Đối với các hộ thuộc phạm vi giải toả đền bù mở rộng đường ĐT759B đã 
nhận tiên xong, phải châp hành phải tháo dỡ tài sản trong phạm vi giải tỏa. Trường 
họp hộ dân không châp hành thì Hội đông giải phóng mặt bằng lập thủ tục cưỡng chế 
theo quy định (phần mặt trước chợ cũ)

— ■ ■ - ƯBNĐ-huyện đã thông báo đén-các hộ tiểu thương hiện naysốnììa phổchợ và” 
sạp trong chợ vẫn đang còn trống nếu hộ nào có nhu cầu vẫn có thể nhận để vào kinh 
doanh theo phương thức trả chậm như nêu trên.

- UBND huyện sẽ giao phòng Tài chính - Kế hoạch thuê đơn vị tư vẩn độc lập 
định giá đất khu vực chợ cũ để ỉàm cơ sở giao đất cho các hộ tiểu thương có hợp đồng 
thuê đất với UBND xã kinh doanh lâu năm tại chợ cũ, để làm cơ sở giao đất có thu tiền 
sử dụng đât theo quy hoạch tại vị trí chợ cũ.
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- ƯBND huyện tiếp tục tổ chức mời lần lượt các hộ tiểu thương tại chợ cũ chưa 
đồng ý lên chợ mới kinh doanh đến đối thoại' để lắng nghe phản ánh của tiểu thương 
đồng thời giải thích rõ quan điểm giải quyết của chính quyên. (Trong tháng 10/2017 
ƯBND huyện có tổ chức mời hai lần nhưng các hộ tiểu thương có liên quan đêu không 
đến tham dự để đối thoại, chỉ có lãnh đạo ƯBND huyện và các phòng ban liên quan 
cùng lãnh đạo UBND xã Lộc Hiệp có mặt và lập biên bản không tổ chức được buổi 
đối thoại).

7. Cử trí: Chu Quốc Dũng - ấp Hiệp Tâm A, xã Lộc Hiệp: Phản ánh Hội đồng 
bồi thường và giải phóng mặt bằng làm việc thiếu minh bạch, cụ thể đến kêu gia đình 
ký vào biên bản trao trả mặt bằng để thi công đường DT759B mà chỉ có một hai cán 
bộ đến nhà, không có đoàn mà cũng không mời, không hẹn trước.

Trả lời: Dự án mở rộng đường ĐT759B tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 theo chủ 
trương của UBND tỉnh và giao cho Hội đồng bồi thường huyện Lộc Ninh tiếp tục thực 
hiện vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng. Qua đó Hội đồng bồi thường đã giao 
UBND xã Lộc Hiệp phối họp với các ban ngành tiến hành vận động các hộ dân bàn 
giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Việc cử tri phản ánh chỉ có một, hai cán bộ đến vận 
động có thể là do sự cấp bách của dự án nên khi gặp vướng mắc chỗ nào thì cử thành 
viên trực tiếp vận động ngay tại chỗ để kịp thời giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực 
hiện theo tiến độ công trình. Hội đồng bồi thường của huyện cảm ơn và ghi nhận ý 
kiến phản ánh của cử tri để rút kinh nghiệm thực hiện trong thời gian tới.

8. Cử tri: Mai Thị Trang - ấp Hiệp Thành Tân, xã Lộc Hiệp: Tuyến đường Lộc 
Tấn - Hoàng Diệu việc bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện không công bằng, 
mặc dù có sổ và làm trước nhưng rất nhiều hộ gia đình trong đó có hộ mẹ tôi Vũ Thị 
Xuyền nằm trong danh sách được bồi thường mà không được bồi thường và gia đình 
không biết lý do tại sao. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét.

Trả lời: Qua ý kiến của cử tri, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đã 
kiểm tra, rà soát các hồ sơ về bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến đường Lộc Tấn - 
Hoàng Diệu. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, rà soát không có hồ sơ đứng tên Vũ 
Thị Xuyền nên không có sơ sở trả lời cho cử tri được rõ. Đề nghị cử tri liên hệ trực 
tiêp Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện để được giải quyết.

9. Cử tri: Giang Anh Tuấn - ấp Hiệp Tâm A, xã Lộc Hiệp: Phản ánh việc thi 
công đường DT759B không công bằng, đã thi công kè và mương thoát nước xong mấy 
tuân mà không lắp tâm đan cho các hộ dân qua lại, trong khi đó một số nhà giàu, cơ sở 
xăng dâu, tiệm vàng thì làm xong được lăp liền. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét.

Trả lời: Đường ĐT759B đoạn qua trung tâm xã Lộc Hiệp bị gián đoạn một thời 
gian dài không triển khai thi công được do trưởc đỏ cỏ một số hộ dân chưa-đồng ý bàn 
giao mặt bằng, cuồi năm 2017 mới được khởi động thi công lại. Hiện nay đơn vị thi 
công đang hoàn thiện kè và mương thoát nước dọc hai bên đường, qua ý kiến phản ánh 
của cử tri ƯỊBND huyện ghi nhận và sẽ kiến nghị với Sở Giao thông Vận tải (đơn vị 
chủ quản) để được xem xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.

10. Cử tri: Lê Thị Mỹ Huyền » ấp Hiệp Thành Tăn, xã Lộc Hiệp: Đề nghị Điện 
lực Lộc Ninh bổ sung thêm các bình điện tại các tổ 63, 66 vì hiện tại điện ở nhưng khu 
vực này rất yếu nhất là vào mùa khô nhu cầu sử dụng điện của người dân rất lớn.
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Trả lời; Trong thời gian qua, do thời tiết nắng nóng, bà con trong khu vực tổ 
63, 66 ấp Hiệp Thành Tân, xãXộc HĨệp sử dụng điện để tưới tiêu cũng như phục vụ 
nhu cầu sinh hoạt dẫn đến điện áp tại trụ cuối lưới hạ áp yếu (180V) và ừạm biên áp 
Hiệp Thành Tân 07 bị quá tải. Đe giải quyết tình trạng này, trong năm 2017, Điện lực 
Lộc Ninh đã lập kế hoạch xin vốn đầu tư lắp thêm 01 trạm biến áp lx50kVA tại trụ 
điện số 13 (khu vực tổ 63, 66 ấp Hiệp Thành Tân, xã Lộc Hiệp) với tổng chi phí đầu tư 
120 triệu đồng. Dự kiến sẽ thi công lắp đặt trong tháng 04 năm 2018, khi hoàn thành 
sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân trong khu vực.

XII. Xã Lộc Thuận
1. Cử tri Nguyễn Đăng Bình - ẩp 2, xã Lộc Thuận: Đề nghị Huyện đội xem xét 

hồ sơ của những đồng chí đi bộ đội ở Campuchia về trong đó có ông Nguyễn Đăng 
Bình đã nộp hồ sơ tại Huyện đội có giấy biên nhận của Huyện đội từ năm 1990 nhưng 
đến nay vẫn chưa được cấp Huân, Huy chương, Bằng khen.

Trả lời: Trường hợp của ông, ƯBND huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự 
huyện mời ông lên gặp trực tiếp tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện để được hướng dẫn và 
giải quyết.

2. Cử tri Trần Văn Phong - ấp 9, xã Lộc Thuận: Ở ấp 9 có 03 người đi bộ đội ở 
Campuchia: ông Trần Yăn Tới, ông Hoàng Đức Thỏa, ông Huỳnh Văn Thu xã đã làm 
xong hồ sơ chuyển Huyện đội nhưng đến nay chưa được nhận chế độ. Đề nghị Huyện 
đội quan tâm giải quyết.

Trả lời: Thường trực Ban Chỉ đạo 24 huyện đã thẩm định hồ sơ của ông Tới, 
ông Thỏa và ông Thu, chuyển về Ban chính, sách/ .Phòng Chính ừị/ Bộ CHQS tỉnh 
Bình Phước vào tháng 7/2017 và hiện nay hồ sơ đã được chuyển về Quân khu đang 
trong thời gian giải quyết.

XIII. Xã Lộc Phú
1. Cử tri Phạm Văn Thuận - ẩp Soor Rung, xã Lộc Phú: Từ ngày 01/01/2018 

xăng E2 không còn bán mà thay vào đó là lưu hành bán xăng E5 nhưng khi tôi đi mua 
xăng tại cây xăng Lộc Quang, huyện Lộc Ninh thì không bán xăng E5 (người bán có 
giải thích là do xăng bị bay hơi), do vậy tôi phải chuyển qua mua xăng A95 với giá 
thành cao hơn. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét.

Trả lời: Căn cứ Thông báo số 255/TB-VPCP ngày 06/6/2017 của Văn phòng 
Chính phủ Thông báo kêt luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại 
cuộc họp vê việc thực hiện Đê án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ 
lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, Kế hoạch số 200/KH- 
UBND ngày 05/9/2017 của UJBND tỉnh Bình phước về Kế hoạch triển khai chủ trương 
của Chính phủ về việc sản xuất, kinh đoanlĩxăng~E5 RON92 và xăng khoáng RON 95 
trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Căn cứ Điểm 2, Điều 6 của Luật Thương Mại số 
36/2005/QH 11 được Quốc Hội thông qua ngày 14/6/2005 quy định Thương nhẩn có 
hoạt động thương mại trong các ngành nghề, tại các địa bàn, dưới các hình thức và 
theo các phương thức mà pháp luật không cấm.

Do đó hiện nay chưa có quy định các cửa hàng kinh doanh xăng dầu phải kinh 
doanh cả hai loại xăng E5 RON92 và xăng khoáng RON 95. Vì vậy, hiện tại cửa hàng 
xăng Lộc Quang chỉ kinh doanh một loại xăng khoáng RON 95.

19



2. Cử tri Phạm Đức Trọng - ấp Thẳng Lợi, xã Lộc Phú: Ngàỵ 26/10/2017, ông 
Hoàng Nhật Tân - Chủ tịch UBND huyện Lọc Ninh ra Quyết định so 4245/QD-UBND 
về việc thi hành kỷ lụật, đã căn cứ quyết định số 29/2013/QĐ-ƯBND và quyêt định 
14/22016/QĐ-UBND tỉnh Bình Phươc với lý do là tôi vi phạm điều 3, Luạt xử lý vi 
phạm hành chính, gâyhậu quả nghiêm trọng và gây dư luận không tôt trong nhân dân. 
Nhưng khi trả lời ý kiến cử ừi trước kỳ họp thứ tư thì ông Tân trả lời căn cứ vào điêu 
37, 38 nghị định số 112 ngày 5/12/2012 của Chính phủ. Vậy đê nghị trả lời cho ông 
biết vi phạm tại Điều, Luật nào, gây hậu quả nghiêm trọng như thê nào.

Trả lời: Vấn đề ông Phạm Đức Trọng hỏi trên tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 
thứ tư HĐND huyện đã được Chủ tịch UBND huyện và một sô ngành liên quan trả lời 
tại buổi đối thoại ngày 26/01/2018 giữa ông Hoàng Nhật Tân - Chủ tịch UBND huyện 
với ông Phạm Đức Trọng - ấp Thắng Lợi, xã Lộc Phú. Tại buổi đối thoại đã thống nhất 
giữ nguyên hình thức kỷ luật đối với ông Phạm Đức Trọng theo Quyết định số 
4245/QĐ-ƯBND ngày 26/10/2017 của Chủ tịch ƯBND huyện, đồng thời xem xét điều 
chỉnh câu, tò trong nội dung lý do vi phạm kỷ luật.

Ngàỵ 12/02/2018, ƯBND huyện Lộc Ninh đã ban hành Quyết định số 527/QĐ- 
ƯBND về việc thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Đực Trọng, Phó Trưởng Công an xã 
Lộc Phú (thay thế Quyết định sổ 4245/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của Chủ tịch 
UBND huyện Lộc Ninh) với lý do: Trong quá trình làm việc thiếu tinh thần trách 
nhiệm, thiếu kiểm tra các văn bản vụ việc, không phân loại vụ việc là tố giác tội phạm 
để chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện giải quyết theo thẩm quyền 
mà phân loại vụ việc để xử lý hành chính, dẫn đến xử lý vụ việc không đúng theo quy 
định; vi phạm Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Neu còn điều gì chưa thỏa đáng 
đề nghị ông Trọng liên hệ Phòng Nội vụ huyện để được giải đáp.

3. Cử trì Lê Đình Hưng Đạo ẩp Tăn lợi, cử tri Phạm Văn Thuận ẩp Soor rung, 
xã Lộc Phủ: Văn bản trả lời của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lộc 
Ninh số 579/CV-CNVPĐKĐĐ ngày 08/12/2017 về việc trả lời ý kiến kiến nghị của cử 
tri trước kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa X; các ý kiến trả lời đối với ông Lê Đình 
Hưng Đạo ấp Tân Lợi và cử tri Phạm Văn Thuận ấp Soor Rung xã Lộc Phú chưa thỏa 
đáng. Hai cử tri này đề nghị Giám đốc Chi nhánh trục tiếp đối thoại với cử tri để làm 
rõ hơn những vấn đề mà hai ông kiến nghị.

Trả lời: Theo đề nghị của cử tri Lê Đình Hưng Đạo - ấp Tân lợi và cử tri Phạm 
Văn Thuận - ấp Soor rung, vào chiều ngày 03/4/2018, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 
đất đai huyện Lộc Ninh đã tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại với cử tri Lê Đình Hưng Đạo 
và cử tri Phạm Văn Thuận tại trụ sở làm việc của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. 
Qua trao đổi, những ý kiến, kiến nghị của cử tri, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 
đai tiếp thu, ghi nhận và có những-giải pháp kiểm soát thường-xuyên nhắc nhở,-chấn— 
chỉnh lề lối làm việc trong việc giải quyết hồ sơ của công dân nhanh, gọn, đúng pháp 
luật và nâng cao tinh thân trách nhiệm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

4. Cử tri Nguyên Văn Đại - ấp Soor Rung, xã Lộc Phú: Tôi có thửa đất 
1900m2 khi đo đạc phải chịu mức phí là 3.200.OOOđ mức phí như vậy đúng hay sai?

Trả lời: Ngày 07/6/2017 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc 
Ninh có thanh lý hồ sơ bản vẽ cho ông Nguyễn Văn Đại cụ thể như sau:
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- Thửa đất số: 669; tờ bản đồ số: 00, diện tích: 2.455 m2; số tiền thu hoạt động 
dịch vụ đo đạc: 3.002.295 đ(số hóa đơn: 0032723 và Biên bản TLHĐ số 332/TL-HĐ)

- Thửa đất của ông thuộc đất 3 loại rừng giao về địa phương, Chi nhánh căn cứ 
thu theo Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của UBND tỉnh Bình Phước 
về việc ban hành đơn giá đo đạc địa cEĩnH7 đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 
xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước (phần B, chương I, mục 
5) và được hướng dẫn cụ thể tại Công văn 1905/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 12/9/2016 
của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bĩnh Phước về việc thống nhất các khoản thu 
theo Quyết định 74/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011; Quyết định 50/2015/QĐ- 
ƯBND ngày 23/12/2015; Quyết định 09/2016/QĐ-ƯBND ngày 01/3/2016. Chi nhanh 
Văn phòng Đăng ký đất đai đã thu đúng theo khung giá quy định của ƯBND tỉnh.

Ngoài ra, Chi nhánh không có thu hồ Sơ đo đạc nào có diện tích 1900 m2 với 
mức thu là 3.200.000đ như ý kiến ông Đại nêu trên.

5. Cử tri Đặng Phúc Lợi - ấp vẻ Vang, xã Lộc Phú: Năm 1998 nhân dân tổ 2 ấp 
Vẻ Vang có tự bỏ tiền để kéo điện về sử dụng đến năm 2013 đã được thanh lý hợp 
đồng nhưng cho đến nay Điện lực vẫn chưa hoàn lại tiền cho người dân chúng tôi. Đề 
nghị cơ quan chức năng xem xét.

Trả lời’. Vào ngày 23 tháng 3 năm 2018 Điện lực Lộc Ninh đã cử nhân viên 
xuống nhà Cử tri Đặng Phúc Lợi - ấp vẻ Vang, xã Lộc Phú để làm rõ một số nội dung 
theo kiến nghị của cử tri. Theo đó Công trình trên được đầu tư vào năm 1998 các hồ sơ 
liên quan đến công trình (hồ sơ thiết kế, các biên lai thu tiền...) của khách hàng đã bị 
thất lạc. Do vậy, Điện lực Lộc Ninh và cử tri Đặng Phúc Lợi đã thống nhất sẽ có buổi 
làm việc cụ thể và trả lời cho bà con bằng văn bản.

6. Cử trí Điểu Kim Thương, cử trì Đỗ Văn Hòa - ấp Bù Linh, xã Lộc Phú: Đề 
nghị cơ quan chức năiig xem xét sớm làm tuyến đường từ Bù Linh, Lộc Phú sang Lộc 
Thuận để nhân dân được thuận lợi trong việc đi lại.

Trả lời'. Đường và cầu từ ấp Bù Linh xã Lộc Phú nối với ấp 7 xã Lộc Thuận, 
ƯBND huyện đã có chủ trương tổ chức thực hiện, tuy nhiên do nguồn kinh phí đầu tư 
trong những năm gần đây có hạn nên phần cầu đã thi công xong, phần đường đã có hồ 
sơ thiết kế kỹ thuật được phê duyệt nhưng chưa bố trí được vốn để thi công, UBND 
huyện ghi nhận ý kiên của cử tri và sẽ xem xét bố trí vốn thực hiện trong thời gian tới.

Trên đây là văn bản ừả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ 
họp thứ tư HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. ủy ban nhân dân huyện kính 
chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và 
ữả lòi cử tri được biêt.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND, BTT ủ y  ban MTTQVN huyện;
-Tổ ĐB HĐND tỉnh .ứng củ' trên địa bàn huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa X;
- TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn;
- LĐVP HĐND-ƯBND huyện;
- Lưu: VT.

21


